
 

VŠĮ „PALANGOS INVESTICIJŲ VALDYMAS“ 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

Vadovo žodis 

Mums yra svarbu formuoti patikimos įstaigos įvaizdį, organizuojant įsimintinus renginius ir teikiant 

aukštos kokybės paslaugas savo administruojamuose objektuose. Įgyvendindami šią misiją, esame 

inovatyvūs, skatiname rinkoje teikiamų paslaugų kokybės pokyčius, esame atviri naujovėms ir taikome 

efektyviausius sprendimus. 

Per 2019 metus daug dėmesio skyrėme Palangos baseino atidarymui ir vystymui. Atsižvelgdami į 

paslaugų rinkos situaciją ir teisės aktų reikalavimus, parengėme įkainių projektus Palangos baseine 

teikiamoms paslaugoms. Džiaugiamės, kad Palangos baseinas galėjo tinkamai įgyvendinti Palangos miesto 

savivaldybės gyventojų mokymo plaukti programas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 

sprendimais ir išlikti konkurencingu teikiamų paslaugų rinkoje. 

Nuo 2019 m. VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ (toliau – Įstaiga) buvo perduotos pagrindinių 

Palangos švenčių organizavimas ir Palangos baseino administravimas, todėl labai svarbu buvo užtikrinti 

tinkamą pasirengimą naujų užduočių vykdymui bei pasirūpinti papildomais žmogiškaisiais ištekliais. 

Siekiant užtikrinti įstaigos veiklos efektyvumą, 2019 metais inicijuotas įstaigos administracijos 

struktūros pakeitimas. Naujoji įstaigos struktūra įsigaliojo 2019 m. gegužės 17 d. 

2019 m. mano veiklos prioritetinės sritys: Įstaigos veiklos strategijos kūrimas, veiklų koordinavimas 

ir tobulinimas, efektyvus finansinių išteklių valdymas. 2019 m. Įstaigos veikla buvo vykdoma planingai: 

sudaromi užduočių planai, darbo grafikai, paskirstomos užduotys darbuotojams. Kiekvieną savaitę 

rengiami Įstaigos administracijos pasitarimai, kuriuose aptariamos įvykusios veiklos ir pasirengimo 

būsimoms veikloms detalės, išklausomi pasiūlymai ir problemos. Darbuotojai aprūpinami būtiniausiomis 

darbo priemonėmis, atsižvelgiant į jų darbo specifiką. 

Pagrindinės 2019 m. Įstaigos veiklos metinės užduotys: Palangos baseino atidarymas ir renginių 

Gintarinis savaitgalis, Kurorto šventė „Myliu Palangą“, Apdovanojimai „Gintarinė snaigė“ organizavimas, 

viešinimas bei sklaida. 

2019 m. Įstaigos veikla vyko ieškant naujų, inovatyvių darbo organizavimo ir renginių turinio formų. 

Įstaigos paskirtis 

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo 

veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos 

Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Įstaigos įstatais, Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, 

Palangos miesto savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais 

teisės aktais. 

Įstaigos paskirtis – efektyvinti sportinę ir kultūrinę veiklą Palangoje bei racionaliai valdyti ir 

disponuoti administravimo veiklai patikėtu Savivaldybės nekilnojamu turtu.  

Įstaiga veiklai vykdyti naudojasi Palangos miesto savivaldybės patikėjimo teise suteiktomis 

patalpomis Palangoje: Vytauto g. 112, Kretingos g. 23, S. Dariaus ir S. Girėno g. 27A. 
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Įstaiga įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo organus: visuotinį dalininkų 

susirinkimą, Įstaigos direktorių – vienasmenį valdymo organą, valdybą – kolegialų valdymo organą. 

Vienintelė įstaigos dalininkė – Palangos miesto savivaldybė. Įstaigos dalininko kapitalas yra lygus įnašų 

vertei. 

Įstaigos veiklos plano įgyvendinimo rezultatai 

Planinga veikla ir tinkamai parinkta viešinimo strategija, inovatyvių priemonių panaudojimas, veiklų 

tęstinumas ir atsinaujinimas prisidėjo prie sėkmingo 2019 m. veiklos plano įgyvendinimo. 

Įstaiga, vykdydama savo veiklos funkcijas, vadovavosi 2019 m. patvirtintu veiklos planu ir 

numatytomis priemonėmis rezultatams pasiekti. 

Savivaldybės nekilnojamo turto racionalus valdymas 

Tradicinių amatų studija 

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-130, nuspręsta 

perduoti viešajai įstaigai „Palangos investicijų valdymas“ Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise 

priklausantį turtą – tradicinių amatų studijos pastatą (esantis S. Dariaus ir S. Girėno g. 27A, Palangoje, 

kurio bendras plotas – 139,3 kv. m.), valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Įstaigos 

nuostatuose numatytai veiklai vykdyti. 

2019 m. liepos-rugsėjo mėnesiais tradicinių amatų studijos pastatas buvo išnuomotas Palangos 

menininkų gintaro meno dirbinių ekspozicijai ir edukacijos, supažindinančios su tradiciniais Lietuvos 

amatais, veiklai vykdyti. Nuomos laikotarpiu nuomininko lėšomis buvo atlikti pastato remonto darbai 

(sutvarkyta elektros instaliacija, perdažytos sienos). 

Nuo 2020 sausio 1 d. viešo konkurso būdu penkių metų laikotarpiui išnuomotas patikėjimo teise 

valdomas tradicinių amatų studijos pastatas. Turto naudojimo paskirtis – Palangos menininkų kūrinių 

parodoms, dailės, keramikos, fotografijos, gintaro, lino edukacijų veikloms vykdyti.  

Palangos baseinas 

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-216, pasibaigus 

baseino su sveikatingumo centru statybos darbams, nuspręsta perduoti viešajai įstaigai „Palangos 

investicijų valdymas“ patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti valstybės ir savivaldybės biudžetų 

lėšomis statomą objektą – baseino su sveikatingumo centru pastatą, esantį Kretingos g. 23, Palangoje. 

2019 m. kovo 1 d. Palangoje duris atvėrė visuomenės ilgai lauktas modernus baseinas su 

sveikatingumo centru. 

Per daugiau nei valandą trukusį mūsų organizuotą atidarymo renginį buvo galima pasiklausyti 

dainininkės Paulinos Skrabytės atliekamų dainų, pasigrožėti Klaipėdos sinchroninio plaukimo merginų 

pasirodymu, vyko povandeninio plaukimo ir estafečių parodomosios varžytuvės. Pirmieji naujojo baseino 

galimybes susirinkusiųjų akivaizdoje išbandė jaunieji Klaipėdos sporto centro „Gintaras“ plaukikai. Savo 
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sugebėjimus sportinėse estafetėse pademonstravo ir Klaipėdos veteranų plaukikų rinktinė bei „Lietuvos šou 

ryklių“ komanda. 

Neabejojame, kad baseinas, įsikūręs strategiškai patogioje vietoje, tapo populiarus sveikatinimo 

objektas ne tik tarp suaugusiųjų, bet ir tarp mažųjų kurorto gyventojų. Būtent mokiniams čia yra skiriamas 

labai didelis dėmesys – vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu, šiame baseine vyksta nemokamos 

kūno kultūros pamokos. Vaikai mokomi saugiai elgtis vandenyje bei plaukti, o vyresni mokiniai – 

tobulinti plaukimo įgūdžius. 

Vykdant Palangos baseino veiklą buvo siekiama užtikrinti maksimalų lankytojų skaičių. Atsirado 

poreikis daugiau dėmesio skirti vadybai, renginių viešinimui, pardavimų strategijos kūrimui. 

 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad 2019 m. antrame pusmetyje klientų skaičius Palangos baseine 

proporcingai didėjo. Tam įtakos turėjo tai, kad Įstaiga didesnį dėmesį skyrė Palangos baseino vadybai ir 

viešinimo strategijai. 

Nuolat siūlėme nemokamų paslaugų baseino lankytojams: palangiškiams ir miesto svečiams 

organizavome įvairias mankštas, treniruotes, aerobikos užsiėmimus ir pirties programas. 

Įstaiga į Palangos baseino veiklas įtraukė įvairių amžiaus grupių asmenis, taip sudarydama sąlygas 

jiems tenkinti savo sportinius ir sveikatinimo poreikius. 

Tai pritraukė įvairaus amžiaus grupių ir pomėgių žiūrovus ne tik iš Palangos ar Šventosios, bet ir iš 

kitų Lietuvos miestų bei užsienio. 

2019 m. Įstaiga skyrė daug pastangų Palangos baseino viešinimui: reklaminiai stendai visoje 

Palangoje (Kaune ir Vilniuje), reklama internete, spaudoje, televizijoje ir radijuje. Įstaiga viešino Palangos 

baseiną įvairiuose meno, kultūros ir sporto renginiuose, organizuojamuose kitų organizacijų bei įstaigų, 

taip didinant baseino žinomumą ne tik Palangoje, bet ir visoje Lietuvoje. 
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Palangos baseino gautos lėšos prisidėjo prie kokybiškų baseino paslaugų kūrimo bei renginių 

įvairovės vietos bendruomenėms ir atvykusiems svečiams. 

Apibendrinant 2019 m. Palangos baseino veiklą galima teigti, kad esminius sėkmingos veiklos 

pokyčius lėmė sustiprinta vadyba ir viešinimo strategija. 2019 m. baseine įvyko 2439 renginiai, iš jų 1319 

nemokamų, sulaukta beveik 100 tūkstančių lankytojų, iš baseino veiklos gauta apie 673 tūkstančius 

pajamų. 

Neabejotiną poveikį sukuria žiniasklaidos dėmesys baseino veikloms bei matomumas socialinėse 

medijose ir žiniasklaidoje: 

Palangos baseino atidarymo akimirkų vaizdo įrašas (2019-03-01) 

Palangos baseino atidarymo akimirkų nuotraukų galerija (2019-03-01) 

Palangoje atidarytas šiuolaikiškas baseinas: kainos ir išskirtinės technologijos (2019-03-01) 

Palangoje atidarytas naujas baseinas (2019-03-01) 

Palanga švenčia: duris atvėrė modernus baseinas (2019-03-01) 

Palangoje atidarytas modernus baseinas (2019-03-05) 

Palangoje – nauja vieša pramoga (2019-03-09) 

Palangos baseinas – sėkmingas naujoviškų sprendimų pavyzdys (2019-03-27) 

Vandens treniruotės Palangos baseine (2019-04-18) 

Velykos Palangos baseine (2019-04-26) 

Išbandėme: naujasis Palangos baseinas (2019-04-30) 

Gintarinio lobio paieškos Palangos baseine (2019-05-26) 

Moksleivių ir plaukikų susitikimas Palangos baseine (2019-06-04) 

Palangos baseinas | Kas Tyrinėtojams patiko labiausiai? (2019-07-23) 

Pasaulinė „FINA Aquatics“ diena Palangos baseine (2019-07-23) 

Palangos baseine – menininko A. Kriščiūno darbų parodos „Visi svarbiausi nepasakyti 

dalykai“ atidarymas (2019-08-29) 

Plaukimo paslaugų teikimas 

Vienas iš pagrindinių baseino statybos tikslų buvo sudaryti galimybę Palangos miesto vaikams 

mokytis plaukti. Palangoje mokosi 1841 moksleivis, iš jų 702 – pradinėse klasėse. Tad, atidarius baseiną, 

čia imta rengti plaukimo pamokas. 
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https://youtu.be/yY-Xs0yPfvY
https://www.facebook.com/Palangos-baseinas-310883419536700/photos/?tab=album&album_id=332699014021807
https://www.delfi.lt/sportas/kitos-sporto-sakos/palangoje-atidarytas-siuolaikiskas-baseinas-kainos-ir-isskirtines-technologijos.d?id=80505227
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/kvadratinis-metras/nekilnojamasis-turtas/palangoje-atidarytas-naujas-baseinas-973-1110286
https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/palanga-svencia-duris-atvere-modernus-baseinas-903445
http://www.pajurionaujienos.com/?sid=18206&act=exp
https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/992666/palangoje-nauja-viesa-pramoga
https://structum.lt/straipsnis/palangos-baseinas-sekmingas-naujovisku-sprendimu-pavyzdys/
https://youtu.be/wf0bHT3MszQ
https://www.youtube.com/watch?v=kB7AeHyRySc
http://www.seimosgidas.lt/isbandeme-naujasis-palangos-baseinas/
https://www.facebook.com/pg/Palangos-baseinas-310883419536700/photos/?tab=album&album_id=369142190377489
https://www.youtube.com/watch?v=4XnasgU0wKQ
https://www.youtube.com/watch?v=NoilTVk-sFY
https://www.facebook.com/pg/Palangos-baseinas-310883419536700/photos/?tab=album&album_id=408999636391744
http://www.ltnews.lt/2019/08/29/palangos-baseine-menininko-a-krisciuno-darbu-parodos-visi-svarbiausi-nepasakyti-dalykai-atidarymas/
http://www.ltnews.lt/2019/08/29/palangos-baseine-menininko-a-krisciuno-darbu-parodos-visi-svarbiausi-nepasakyti-dalykai-atidarymas/
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Palangos miesto baseinas, duris lankytojams atvėręs mažiau nei prieš metus, netruko tapti itin 

lankomu bei mėgiamu. Ir ne atsitiktinai – čia nuolat vyksta miesto gyventojams skirti renginiai bei 

užsiėmimai, o nemokamų pamokų metu kurorto mokiniai išmoksta ne tik plaukti, bet ir saugiai elgtis 

vandenyje. 

Vandens sporto nauda žmogaus organizmui yra įrodyta moksliškai, ir dėl to net nekyla abejonių. 

Ramus ar intensyvus plaukimas, nemokamos grupinės treniruotės ir užsiėmimai bet kokio amžiaus 

lankytojams – nuo kūdikio iki senjoro, nemokamos plaukimo pamokos kurorto moksleiviams – šias bei 

dar daug kitų paslaugų siūlantis Palangos baseinas tarsi natūraliai įsiliejo į kurorto sportinį gyvenimą. 

Statytas su tikslu pirmiausia sudaryti sąlygas prie jūros gyvenantiems kurorto vaikams išmokti 

plaukti, baseinas plačiai atvėrė duris visoms miesto mokykloms. Čia rengiamos nemokamos plaukimo 

pamokos Palangos bei Šventosios antrokams ir ketvirtokams, o vyresniųjų klasių kurorto moksleiviai, 

besimokantys nuo penktos iki dvyliktos klasės, baseine vykstančių kūno kultūros pamokų metu tobulina 

savo plaukimo įgūdžius bei žinias, kaip reikia saugiai elgtis vandenyje. 

Plaukimo pamokos baseine pradinukams suteikia labai daug džiaugsmo bei teigiamų emocijų. Tačiau 

dar svarbiau yra tai, ko šių pamokų metu išmoksta mažieji palangiškiai. Jau per pirmą mėnesį vaikai 

išmoksta nebijoti vandens, o dalis pradinukų – ir savarankiškai plaukti. Mokytojai, atlydintys vaikus į 

pamokas, sako pastebintys akivaizdžius teigiamus pokyčius vaikų elgsenoje. 

Kūno kultūros pamokos baseine vyksta ir vyresniųjų klasių moksleiviams – paaugliai ne tik įtvirtina 

savo plaukimo įgūdžius, bet ir mokosi atsakingai bei saugiai elgtis vandenyje. Tai prie jūros gyvenantiems 

mokiniams yra ypatingai svarbu. 

Palangos mokinių apsilankymų skaičius Palangos miesto baseine nemokamų plaukimo pamokų metu 

per 2019 m. pasiekė beveik 27 tūkstančius. Tačiau vien nemokamomis kūno kultūros pamokomis 

neapsiribojama – baseinui atvėrus duris, Palangos sporto centre 2019 m. įsteigta plaukimo sekcija. Tad 

sportiški Palangos vaikai turėjo galimybę ne tik mokytis plaukti, bet ir nemokamai siekti sportinių 

aukštumų. 2019 m. Palangos sporto centro rengiamų nemokamų plaukimo treniruočių metu baseine 

jaunieji palangiškiai apsilankė beveik 4 tūkstančius kartų. 
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Baseinas atviras ne tik mokiniams – visi lankytojai kviečiami dalyvauti ir nemokamose mankštose ar 

vandens aerobikos užsiėmimuose. 

Pastebėjome augantį poreikį rengti kūdikiams skirtas mankštas, tad parinkome šį darbą puikiai 

išmanančią trenerę ir pasiūlėme šią paslaugą jauniems tėvams. Susidomėjimas tokiais užsiėmimais yra 

didžiulis – stebėti, kaip kūdikiai susipažįsta su vandeniu, grūdinasi ateina ne tik tėvai, bet ir seneliai. 

Bendradarbiaujant su Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, baseine nemokamos 

mankštos, sveikatinančios veiklos ir vandens treniruotės siūlomos ir vyresniems lankytojams. Ypač jos 

populiarios tarp kurorto senjorų, kadangi vandenyje atliekami pratimai stimuliuoja kraujotaką, padeda 

organizmui efektyviau pasisavinti deguonį, stimuliuoja smegenų veiklą, normalizuoja kraujo spaudimą ir 

mažina streso poveikį širdžiai, tad labai tinka sergant širdies – kraujagyslių ligomis, esant smegenų 

kraujotakos nepakankamumui, depresijai, įtampai ar per dideliam kraujo spaudimui. 

Palangos baseinas su siūlomais nemokamais užsiėmimais puikiai įsiliejo ne tik į sportinį kurorto 

gyvenimą – noriai dalyvaujama ir socialinėse akcijoje, skirtose įvairaus amžiaus palangiškiams. Štai 2019 

m. rugpjūčio pradžioje minint Jaunimo savaitę, visi jaunuoliai, įvykdę organizatorių iškeltas paprastas 

sąlygas, nemokamai gavo kvietimus į baseine vyksiantį vandens pramogų vakarėlį. 2019 m. rugsėjo 

viduryje minint Europos judumo savaitę, nuėjusieji ne mažiau kaip 5 tūkstančius žingsnių, galėjo 

nemokamai apsilankyti 2019 m. spalio 5 d. baseine vyksiančiame renginyje – meditacijoje su gongo garsais 

vandenyje. 

Spalis baseine taip pat prasidėjo su kvietimu nemokamai apsilankyti baseine – šįkart kvietimas buvo 

skirtas kurorto senjorams, 2019 m. spalio 1 d. minėjusiems Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Šia 

proga kurorto senjorai galėjo tris valandas nemokamai pramogauti baseine. 

Neabejotiną kultūrinį poveikį sukuria žiniasklaidos dėmesys įstaigos veikloms bei matomumas 

socialinėse medijose ir žiniasklaidoje: 

Palangos baseine jau mokosi plaukti vaikai (2019-04-12) 
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7 

 
Palangos baseine – nemokamos veiklos bei įtraukiančios atrakcijos visiems palangiškiams (2019-10-

05) 

Plaukimo renginių organizavimas 

2019 m. spalio 19 d. Palangos baseinas pakvietė susiburti šeimas – buvo organizuojamas dar vienas 

puikus renginys, skatinantis kurorto gyventojus ne tik aktyviai sportuoti, bet ir leisti laiką kartu su šeima. 

Tai – pirmosios „Šeimų plaukimo varžybos“, kurių tikslas – ne tik skatinti fizinį aktyvumą šeimose bei 

populiarinti plaukimo sporto šaką, bet ir padėti puoselėti glaudžius šeimų narių tarpusavio santykius ir 

skirtingų lyčių bei kartų darną, ugdant vaikus, įtraukiant į šeimos aktyvų poilsį ir veiklą visas šeimos kartas. 

Varžybų dalyviai savo jėgas išmėgino ištvermės, linksmojoje bei greitojoje estafetėse, o nugalėtojų 

laukė apdovanojimai ir prizai. 

2019 m. gruodžio 8 d. Palangos baseinas kvietė visus plaukimo pamokas lankančius vaikus į 

parodomąjį plaukimą, kur visiems artimiesiems ir draugams parodė savo gebėjimus ir pasiekimus. 

Neabejotiną kultūrinį poveikį sukuria žiniasklaidos dėmesys įstaigos veikloms bei matomumas 

socialinėse medijose ir žiniasklaidoje: 

„Šeimų plaukimo varžybos“ Palangos baseine akimirkų vaizdo įrašas (2019-10-19) 

„Šeimų plaukimo varžybos“ Palangos baseine akimirkų nuotraukų galerija (2019-10-19) 

Švenčių, kultūros renginių organizavimas 

Tyrimų duomenimis įrodyta, kad kultūra, jos prieinamumas ir vartojimas susijęs su asmens sveikata, 

ilgaamžiškumu ir gerove, asmeniniu tobulėjimu, bendruomeniškumo skatinimu ir įgalinimu. 

Patiriamos kultūros vertė padeda formuoti atviras asmenybes, gebančias geriau suprasti save, labiau 

empatiškas ir pagarbias kitiems žmonėms bei kultūroms. Įstaigos organizuojami renginiai auklėja ir ugdo 

visuomenės poreikį kokybiškam menui, formuodamas skirtingų charakteristikų gerbėjų bendruomenę, 

sudarytą ne tik iš vietos gyventojų, bet ir atvykusiųjų. 

Per 2019 metus įstaiga į savo organizuojamus renginius įtraukė skirtingų amžiaus grupių asmenis, 

taip sudarydama sąlygas jiems tenkinti savo estetinius ir meninius poreikius. 

Įstaiga organizuojamais renginiais garsina Palangą Lietuvoje ir užsienyje, kaip visus metus veikiantį 

kurortą. Tai formuoja Palangos miesto įvaizdį, kuria jam pridėtinę vertę, kuri virsta socialine ir ekonomine 

nauda. Įstaigos organizuojami renginiai didina kultūros prieinamumą ir įvairiapusiškumą Palangos miesto 

ir pajūrio regiono publikai. Priemonės kultūros paslaugų prieinamumui didinti – nemokami ir atviri 

renginiai atvirose miesto erdvėse (gatvėse, aikštėse, parkuose, koncertų salėje). 

Gintarinis savaitgalis 

Gegužės 25 ir 26 dienomis kvietėme pasimėgauti išskirtine atrakcija – pasinerti į tikrą gintaro fiestą – 

didžiausiame šalies kurorte paskutinį gegužės savaitgalį puikią nuotaiką dovanojo Gintarinis savaitgalis. Jo 

metu kurorto gyventojų ir svečių malonios staigmenos bei dovanos laukė ne tik paplūdimyje, bet ir 

įvairiose miesto įstaigose, viešbučiuose bei kavinėse. Gintarinis savaitgalis – pajūryje vykstantis 

nuotaikingas renginys, kuris buvo įžanga į po savaitės Palangoje šurmuliuosiančią Kurorto šventę „Myliu 

https://www.etaplius.lt/palangos-baseine-nemokamos-veiklos-bei-itraukiancios-atrakcijos-visiems-palangiskiams
https://www.youtube.com/watch?v=kf37IamIc0o
https://www.facebook.com/pg/Palangos-baseinas-310883419536700/photos/?tab=album&album_id=447067752584932
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Palangą“. Laukė staigmenos Gintarinio savaitgalio programoje – ne tik gintarų rinkimas, bet ir daugiau 

atrakcijų. Palangos verslininkus skatinome savo įstaigose pasitinkant miesto svečius juos stebinti įvairiomis 

gintarinėmis staigmenėlėmis ar siurprizais. 

Daugiausiai atrakcijų palangiškiai ir miesto svečiai sulaukė gegužės 25 d. (šeštadienį) prie jūros, ties 

tiltu – čia į vandenį buvo išbarstyta apie 40 kilogramų Baltijos aukso gabalėlių. Neabejojame – Gintarinis 

savaitgalis dovanojo puikią galimybę gintarų prisirinkti ne tik sau, bet ir savo artimiesiems bei bičiuliams. 

Juk vadinamasis Baltijos auksas – bene geriausios lauktuvės iš Palangos. 

Jau tapo tradicija Gintarinį savaitgalį praturtinti ir Lietuvos gintaro rinkimo čempionatu. 2019 m. jis 

vyko jau septintą kartą. Dešimt norą dalyvauti čempionate pareiškusių dalyvių specialiai jiems įrengtose 

zonose varžėsi tarpusavy, kuris iš jų per numatytą laiką surinks daugiausiai gintaro. Įvairaus dydžio gintarai 

(kiekvienam dalyviui jų buvo parengta po 100 gramų) buvo išbarstyti jūros krantą imituojančiame smėlyje 

(sumaišytame su jūros išmetamais dumbliais, akmenukais, šakelėmis ir kt.). Nugalėtojais buvo paskelbti 

dalyviai, per nustatytą laiką surinkę daugiausiai gintaro. 

Paplūdimyje ties jūros tiltu bei ant jo vyko ir smagios edukacijos – buvo demonstruojama kaip 

apdirbamas gintaras, kaip galima gintare išsigręžti skylytę, gintaro apdirbimo meistrai paaiškino kaip 

atskirti tikrą gintarą nuo netikro. Gintariniame savaitgalyje vyko konkursai, kūrybinės užduotys, įvairios 

rungtys, kurių dalyviai kaip prizus galėjo laimėti gintarų. 

Gintarinio savaitgalio linksmybės tęsėsi ir gegužės 26 d. (sekmadienį). Šią dieną visi norintieji galėjo 

nemokamai apsilankyti Gintaro muziejuje, o Palangos miesto baseine vyko gintaro grynuolių lobių 

paieškos. Jame galėjo dalyvauti visi baseino lankytojai – renginio metu baseino ir sveikatingumo zonose 

buvo paslėpta gintarų, o lankytojai buvo kviečiami juos surasti, vadovaudamiesi smagiomis nuorodomis. 

Neabejotiną kultūrinį poveikį sukuria žiniasklaidos dėmesys įstaigos veikloms bei matomumas 

socialinėse medijose ir žiniasklaidoje: 

Gintarinio savaitgalio akimirkų vaizdo įrašas (2019-05-25) 

Gintarinio savaitgalio akimirkų nuotraukų galerija (2019-05-25) 

Palangoje surengtas gintarinis savaitgalis: išbarstyta 40 kilogramų gintaro (2019-05-25) 

Kurorto šventė „Myliu Palangą“ 

2019 m. pirmąjį birželio savaitgalį Palanga pasinėrė į vasaros linksmybes – visus pakvietėme į 

Kurorto šventę „Myliu Palangą“. Jos metu širdžiai mielos veiklos rado kiekvienas, o mes nustebinome ne 

tik jau įprastomis atrakcijomis, bet ir naujovėmis, netgi šalies rekordu. 

2019 m. Kurorto šventė skelbė – visi keliai veda į Palangą. O atvykti svečiai buvo raginami ne 

įprastomis, o ekologiškomis transporto priemonėmis. Pasaulis atsigręžia į ekologiją, šį akcentą norėjome 

pabrėžti ir mes. Ekoriedynėmis siekėme paskatinti žmonės rinktis ekologiškesnes transporto priemones bei 

ekologiškesnį gyvenimo būdą – naudoti mažiau automobilių, daugiau vaikščioti pėsčiomis ir neapsiriboti 

vien tik dviračiais. Yra begalė įvairiausių judėjimo priemonių, kurias Kurorto šventės metu 

pademonstravome ir skatinome visus judėti. Ekoriedynėmis siekėme ne masiškumo, o ekologiškų 

transporto priemonių įvairovės. Tad šis renginys sudomino ne tik jo dalyvius, bet ir žiūrovus. 

https://youtu.be/lwomVPzDQpw
https://www.facebook.com/Palangos-investicij%C5%B3-valdymas-502495606932719/photos/?tab=album&album_id=619431901905755
https://tv.lrytas.lt/zinios/lietuvos-diena/2019/05/25/news/palangoje-surengtas-gintarinis-savaitgalis-isbarstyta-40-kilogramu-gintaro-10492335/


9 

 
Džiaugiamės, kad į Kurorto šventę įsiliejo ir M-1 „Vyrų diena“ – gegužės 31 d. (penktadienio 

vakarą) dešimt vyrų komandų Jūratės ir Kastyčio skvere bandė ištirpdyti ledinių moterų širdis. Taipogi 

penktadienį startavo gatvės maisto festivalis – visą savaitgalį ties Nepriklausomybės aikšte įvairiausių 

virtuvių atstovai siūlė įvairų gerą maistą.   

Neabejojame, kad Kurorto šventėje puikiai jautėsi tiek vaikai, tiek jaunimas, tiek ir vyresnieji – 

įdomių veiklų rado kiekvienas. Taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas žmonėms, kurie renkasi kiek 

sveikesnį gyvenimo būdą, ieško sveikesnio gyvenimo receptų. Tai siekėme atskleisti organizuodami 

tradicinį-netradicinį kermošių. Jame ypatingą dėmesį skyrėme žolininkams, sveiko gyvenimo būdo 

šalininkams, kurie turi savo receptus nuo įvairių ligų. 

Aktyvaus bei sveiko gyvenimo būdo propaguotojai buvo laukiami ir prie jūros – paplūdimyje vyko 

mankštos, jogos užsiėmimai, Zumba treniruotės, aktyvios sporto pramogos, su kuriomis visiems ir 

asocijuojasi Palanga. Išbandyti jas galėjo kiekvienas norintis, o įdomybių išties nestigo. Daug kam atrodė, 

kad Lietuvoje neįmanoma, pavyzdžiui, plaukioti su banglente. O iš tiesų tai tikrai buvo realu, aišku, esant 

palankioms oro sąlygoms. Mes norėjome tai parodyti, ir norintieji galėjo nemokamai šias pramogas 

išbandyti tiek penktadienį, tiek šeštadienį.   

2019 m. Kurorto šventė sutapo su Vaikų gynimo diena ir tai mus džiugino. Birželio 1 d. (šeštadienį) 

kvietėme į Palangą atvykti šeimas – pajūryje vyko bene didžiausia aitvarų fiesta, kokia yra buvusi Lietuvos 

paplūdimyje. Prie jos prisijungė kelios organizacijos, kurios į dangų paleido tiek įvairiausius figūrinius 

aitvarus, tiek vėliavas, tad dangų papuošė daugybė įvairiausių aitvarų. Čia pat vyko aitvarų gaminimo 

dirbtuvės. 

Ties Jūratės ir Kastyčio skveru buvo įrengta Šeimų erdvė su edukacine teatro palapine, įvairiomis 

tradicinėmis bei netradicinėmis veiklomis vaikams. Tai buvo patogi erdvė ir pavargusiems nuo aktyvaus 

laisvalaikio atsikvėpti hamake, pasigrožėsi įspūdingomis dekoracijomis bei tiesiog atsipūsti. 

Taip pat 2019 m. buvome užsibrėžę tikslą Kurorto šventės šeštadienį pasiekti ir Palangos, ir Lietuvos 

rekordą – 2009 m. Palangoje į dangų buvo paleisti 1000 balandžių, bet oficialus Lietuvos rekordas yra 

pasiektas 2005 metais – paleista 1300 šių sparnuočių. 2019 m. Kurorto šventės metu mes pagerinome visus 

rekordus – birželio 1 d. nuo jūros tilto buvo paleista 2019 pašto karvelių. Jie buvo simbolis, gerosios žinios 

apie Palangos kurortą, kuris yra atviras visus metus ir labai kviečia atvykti, nešėjai. 

Dar vienas iš Kurorto šventės akcentų buvo Palangos simboliu tapęs šviesios atminties maestro 

Stasys Povilaitis. Šeštadienį visi šventės dalyviai buvo kviečiami į jo autografo ant Palangos koncertų salės 

fasado atidengimo renginį. 

Nestigo Kurorto šventėje ir koncertų. Penktadienį šventę pradėjo grupė „T&K Duo“, buvo ir ugnies 

šou. Šeštadienį vyko XII-asis šalies šokių festivalis „Ant Bangos 2019“, vaikų bei suaugusiųjų meno 

kolektyvų pasirodymai ir, be abejo – šeštadienio vakarinis koncertas „Aš myliu Palangą“, kurio metu 

Jūratės ir Kastyčio skvere įrengtoje scenoje pasirodė bei specialiai Palangai sukurtą himną pristatė Palangos 

kamerinis choras, Paulina Skrabytė, Vilius ir Violeta Tarasovai. Koncerto vinimi tapo atlikėjos Monique su 

grupe pasirodymas. 
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Šeštadienio vakarą dangų ties jūros tiltu nušvietė įspūdingas fejerverkas, „šokęs“ pagal specialų 

muzikinį takelį, kurio pagrindu tapo naujasis Palangos himnas. Fejerverko grožį praturtino ir lazerių 

elementai.   

Sekmadienį Palanga, kaip ir visa Lietuva, minėjo ir Tėvo dieną, tad šeimos (ir ne tik šeimos) buvo 

kviečiamos į Jaunimo teatro aktorių Evelinos ir Gyčio Šimelionių koncertą. 

Prieš tai šiame skvere vyko mažuosius šventės dalyvius neabejotinai sudominęs pasieniečių profesijos 

pristatymas bei kinologų su šunimis pasirodymas. 

Sekmadienį kurorte taip pat šurmuliavo kermošius, kvietė gatvės maisto festivalis, vyko įvairios 

sveikatinimo veiklos. 

Neabejotiną kultūrinį poveikį sukuria žiniasklaidos dėmesys įstaigos veikloms bei matomumas 

socialinėse medijose ir žiniasklaidoje: 

Kurorto šventės „Myliu Palangą“ akimirkų vaizdo įrašas (2019-06-01) 

Kurorto šventės „Myliu Palangą“ akimirkų nuotraukų galerija (2019-06-01) 

Oficialu: Palanga skelbia vasarą rekordais, vėju ir padėka S. Povilaičiui (2019-06-01) 

Nuo Palangos tilto į orą pakilo 2019 balandžių (2019-06-01) 

Palangos padangėje tai, ko niekas nebuvo matęs (2019-06-09) 

„Myliu Palangą 2019“ sužavėjo kurorto svečius (2019-06-18) 

Apdovanojimai „Gintarinė snaigė“ 

2019 m. gruodžio 7 d. Palangoje organizavome renginį „Gintarinė snaigė“, kurio metu buvo 

pagerbti labiausiai to nusipelnę palangiškiai. 

Jau antrus metus vyksiantis renginys buvo skirtas pastebėti bei pagerbti tuos žmones, kurie savo 

tyliais, tačiau svarbiais bei prasmingais darbais sušildo aplinkinių kasdienybę, nušviečia ją ryškesnėmis bei 

šiltesnėmis spalvomis. Šventinio vakaro metu buvo skelbiamos garbingos „Gintarinės snaigės“ nominacijos 

ir įteikiami „Gintarinės snaigės“ ženklai tiems žmonėms, kuriems palangiškiai turi už ką padėkoti bei 

kuriais didžiuojasi. 

2019 m. „Gintarinės snaigės“ idėja – lyg tikrai snaigei tvyroti tarp žemės ir dangaus, tad renginys 

apėmė keturias gamtos stichijas – ugnį, orą, vandenį ir žemę, kurias žiūrovams pristatė scenoje vienas kitą 

keitę iš Ispanijos ir Lenkijos atvykę atlikėjai bei Lietuvos muzikantai. 

Siekėme, kad „Gintarinės snaigės“ renginys savo turiniu ženkliai išsiskirtų iš daugeliui mūsų jau 

įprastų muzikinių pasirodymų. Todėl vakaro metu scenoje žiūrovai išvydo Anną Filipowską (Lenkija) – 

talentingą ir nusipelniusią artistę bei sportininkę, daugkartinę pasaulio gimnastikos čempionatų laureatę. 

Taip pat – artistą iš Ispanijos Francisko Rojas Dyvinetz, kuris pristatė tik šio amžiaus pradžioje akrobatų 

išpopuliarintą mono lanko techniką. 

Išskirtinis, iškilmingas bei įspūdingas buvo ir smėlio džiazo pasirodymas kartu su Jurgita Minderyte 

ir Sauliumi Šiaučiuliu. Šis duetas scenoje gyvai kūrė unikalius smėlio ir džiazo meno kūrinius, kurie skelbė 

„Gintarinės snaigės 2019“ nominacijas. 

https://www.youtube.com/watch?v=URdiphh3kVk
https://www.facebook.com/Palangos-investicij%C5%B3-valdymas-502495606932719/photos/?tab=album&album_id=629884944193784
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2019/06/01/news/oficialu-palanga-skelbia-vasara-rekordais-veju-ir-padeka-s-povilaiciui-10582610/
https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/nuo-palangos-tilto-i-ora-pakilo-2019-balandziu-916413
https://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/palangos-padangeje-tai-ko-niekas-nebuvo-mates-1717040/
https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/myliu-palanga-2019-suzavejo-kurorto-svecius-918562
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Patį apdovanojimo simbolį – „Gintarinės snaigės“ ženklą kūrė palangiškis menininkas Gražvydas 

Kasparavičius, jį galės įsisegti ir pelnytai nešioti net 8 palangiškiai. Už metų kantrybę palangiškių 

pripažinimo ir padėkos susilaukė Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos pirmininkė Anė 

Petrikienė, Metų nuoširdumo apdovanojimą savo rankoje spaudė palangiškis Reinoldas Liaudanskas, Metų 

atsidavimo nominacija teko slaugytojai Janinai Bružienei, Už svarų indėlį puoselėjant Palangos gėlynus 

pastebėta UAB „Palangos komunalinis ūkis“ daugelį savo gražiausių dienų atidavusi palangiškė Gražina 

Kuleševičienė, Už gebėjimą atjausti žmones apdovanotas šventojiškis Raimundas Litvinas. „Gintarinė 

snaigė“ skriejo ir į buvusio ilgamečio Palangos Botanikos parko vadovo Antano Sebecko rankas. Deja, jis 

negalėjo atvykti į gražų renginį dėl ligos. Jauniausi apdovanotieji – Simona Bieliauskaitė, kuri yra puiki 

vyresnio amžiaus žmonių pagalbininkė ir Lietuvos karo akademijos studentas Žygimantas Kaminskas. 

Jaunuolis Šventosios paplūdimyje iš šėlstančios Baltijos bangų ištraukė penkis žmones. 

Neabejotiną kultūrinį poveikį sukuria žiniasklaidos dėmesys įstaigos veikloms bei matomumas 

socialinėse medijose ir žiniasklaidoje: 

Apdovanojimų „Gintarinė snaigė“ akimirkų vaizdo įrašas (2019-12-07) 

Apdovanojimų „Gintarinė snaigė“ akimirkų nuotraukų galerija (2019-12-07) 

Palanga išsidalijo „Gintarines snaiges“ (2019-12-08) 

Racionalus įstaigos valdymui ir administravimui skirtų lėšų naudojimas 

Personalo valdymas 

Palangos miesto savivaldybės direktoriaus 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu A1-628 „Dėl Viešosios 

įstaigos „Palangos investicijų valdymas“ didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus, darbuotojų 

pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“, Įstaigai nustatytas didžiausias leistinas pareigybių 

skaičius – 38 etatai. 

Įstaigos vadovas – Egidijus Palevičius, bendras darbo stažas vadovaujamose pareigose – 16 metų, 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis su magistro kvalifikaciniu laipsniu. Įstaigos direktoriaus pareigas 

vykdo nuo 2018 m. spalio 29 d. 

Darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje – 5, pabaigoje – 39. 

Įstaigos struktūroje 5 darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Įstaigos direktoriui, 5 darbuotojai tiesiogiai 

pavaldūs Įstaigos direktoriaus pavaduotojui rinkodarai ir komunikacijai, 27 darbuotojai tiesiogiai pavaldūs 

Įstaigos direktoriaus pavaduotojui ūkiui. 

2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įstaigoje dirbo 39 darbuotojai: direktorius, 2 direktoriaus 

pavaduotojai, 3 vadybininkai, 2 buhalteriai, 11 administratorių, 8 prižiūrėtojai, 11 valytojų, inžinierius.  

Įstaigos etatų ir faktinis darbuotojų skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. 

Etatai Patvirtinta Užimta Faktinis darbuotojų skaičius 

Direktorius 1 1 1 

Direktoriaus pavaduotojas 2 2 2 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSzevcdlIis
https://www.facebook.com/Palangos-investicij%C5%B3-valdymas-502495606932719/photos/?tab=album&album_id=758667487982195
https://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/palanga-issidalijo-gintarines-snaiges-1755874/
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Administratorius 13 9,5 11 

Buhalteris 1 1 2 

Inžinierius 1 1 1 

Vadybininkas 3 2,5 3 

Prižiūrėtojas 9 8 8 

Valytojas 8 8 11 

Iš viso: 38 33 39 

Dokumentų valdymas 

Įstaigoje už dokumentų rengimą ir tvarkymą bei personalo valdymą atsakingas Įstaigos direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai, buhalteris ir administratorius. 

Įstaigos 2019 m. dokumentacijos plane buvo rengiami 21 dokumentų registras su jų identifikavimo 

žymomis. 2019 metais Įstaigoje iš viso į apskaitą įrašyti 2524 dokumentai, iš jų: 

✓ darbo sutarčių – 59; 

✓ darbuotojų prašymų personalo klausimais – 326; 

✓ gautų dokumentų – 1032; 

✓ bendradarbiavimo sutarčių – 60; 

✓ civilinių sutarčių – 15; 

✓ ilgalaikių sutarčių – 7; 

✓ paslaugų sutarčių – 65; 

✓ įstaigos paslaugos teikimo sutarčių – 35; 

✓ kitų sutarčių – 21; 

✓ darbuotojų įgaliojimų – 11; 

✓ įsakymų dėl atostogų ir komandiruočių, papildomų poilsio dienų klausimais – 60; 

✓ įsakymai personalo klausimais – 192; 

✓ įsakymai veiklos klausimais – 183; 

✓ įsakymai Palangos baseino klausimais – 19; 

✓ valdybos posėdžių protokolų – 9; 

✓ įstaigos posėdžių protokolų – 31; 

✓ Palangos baseino posėdžių protokolų – 4; 

✓ viešo ilgalaikės turto nuomos komisijos posėdžio protokolų – 7; 

✓ siunčiamųjų dokumentų – 82; 

✓ pirkimų paraiškų – 113; 

✓ viešųjų pirkimų – 193.  

 Materialinės bazės atnaujinimas ir papildymas 

 Įstaiga gautas pajamas nuolat investuoja į Palangos baseino išlaikymą ir modernizavimą. 
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 2019 m. pagrindinės investicijos į Palangos baseino modernizavimą ir klientų pritraukimą: 

Eil. Nr. Prekė/Paslauga Kaina (Eur) 

1. Palangos baseino reklama 15583 

2. Palangos baseino baldai 6642 

3. Palangos baseino dugno valymo robotas 6545 

4. Palangos baseino interneto svetainė 3847 

5. Maudymosi kostiumų džiovintuvai 3400 

6. Palangos baseino informaciniai stovai 2337 

7. Palangos baseino darbuotojų apranga 2335 

8. Palangos baseino plaukimo reikmenys 1993 

9. Palangos baseino geriamojo vandens fontanėliai 1820 

10. Palangos baseino darbuotojų kompiuteriai 1772 

11. Palangos baseino lauko garso sistema 1573 

12. Palangos baseino persirengimo kabinos 1511 

13. Palangos baseino vėliavų stiebai 1478 

14. Palangos baseino defibriliatorius 1471 

15. Palangos baseino daugiafunkcinis spausdintuvas 1401 

16. Palangos baseino prekių apsaugos sistema 1388 

17. Palangos baseino vaizdo stebėjimo sistema 1195 

18. Palangos baseino apyrankės (laikrodukai) praėjimo kontrolei 1162 

19. Palangos baseino darbuotojų mokymai 1040 

20. Palangos baseino sveikatingumo zonos lempučių girlianda 1000 

21. Palangos baseino apsaugos sistema 994 

22. Palangos baseino logotipas 726 

23. Cirkuliacinio vamzdyno paruošimo šilumokaičiams montavimas 720 

24. Palangos baseino vidaus apdailos darbai 720 

25. Palangos baseino autorinių teisių mokestis 607 

26. Palangos baseino oro filtrai 505 

27. Palangos baseino nešiojama garso kolonėlė 394 

28. Palangos baseino dokumentacijos parengimas 363 

29. Palangos baseino sportinis laikrodis 281 

30. Palangos baseino gelbėtojų radijo stotelės 260 

31. Palangos baseino pirties cilindras su kaitinimo elementais 198 

32. Palangos baseino kanalinis šildytuvas 171 

Viso 65432 
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 Išvados 

 2019 m. Įstaiga savo veiklą vykdė pagal patvirtintą metinį veiklos planą, įgyvendino visus numatytus 

tikslus, metines užduotis, organizavo visus numatytus ir kitus renginius. 

 Įstaiga yra pagrindinių kultūrinių renginių Palangoje organizatorė. Organizuojami ne tik tradiciniai, 

bet ir nauji, originalūs renginiai, kuriais siekiama sudominti Palangos ir Šventosios bendruomenes, skatinti 

juos įsijungti į vykdomas veiklas, turiningiau praleisti laisvalaikį, įgyti naujų patirčių ir žinių. 

 Kūrybingi Įstaigos darbuotojai nuolat ieško naujų galimybių kultūrinei veiklai tobulinti. 

Įgyvendinant įvairius renginius, siekiama į renginių organizavimo procesus įtraukti kuo daugiau įvairių 

amžiaus grupių vietos gyventojų, nes tik tokiu būdu galima sudaryti sąlygas bendruomenės nariams 

pasijusti aktyviais kultūrinio proceso dalyviais. 

 Įstaiga materialinius ir finansinius išteklius naudoja racionaliai, daug dėmesio skirdama naujų veiklų 

atsiradimui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir įgytų kompetencijų pritaikymui praktinėje veikloje. 

 Įstaiga savo veikla siekia ir sieks būti modernia, vietos tradicijas puoselėjančia ir naujas kuriančia, 

profesionalaus meno sklaidą, vaikų, jaunimo, senjorų užimtumą, sveikatinimą, laisvalaikį ir pramogas 

organizuojančia, bendruomenės kultūrinius ir sportinius poreikius tenkinančia įstaiga. 

 Įstaigos informacija 

 Viešoji įstaiga „Palangos investicijų valdymas“ 

 Vytauto g. 112, 00153 Palanga 

 Tel. (8 460) 49197 

 El. p. info@palangos-renginiai.lt 

 www.palangos-renginiai.lt 

 

 

Direktorius Egidijus Palevičius 

 

 

PRITARTA 

VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ valdybos 

2020 m. balandžio 8 d. posėdžio protokolu Nr. PR-2 

 


